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 .........................................إلى السید 

  

 الدورة الرابعة بمعرض الفالحة و المیكنة و الصناعات الغذائیة بماطر: الموضوع 

 

 بعد إھدائكم عاطر التحیة و السالم، 

  

بالتعاون مع المدرسة العلیا للفالحة بماطر و قدماء و إدارة التنظم جمعیة 
،الدورة الرابعة لمعرض الفالحة  و المیكنة و المتدخلین في القطاع الفالحيشركائنا 

 .بالمدرسة العلیا للفالحة بماطر 2018أفریل  28و  27، 26الصناعات الغذایة أیام 

  .في ھذا اإلطار نلتمس منكم المساھمة في إنجاح ھذه التظاھرة

  

 تقبلوا منا فائق اإلحترام و التقدیر

 

 

  العلیارئیس جمعیة قدماء خرجي                                             مدیر المدرسة 

  المدرسة العلیا للفالحة بماطر                                             للفالحة بماطر

  

  التیباويتیجاني الھذلي                                                         قویدر       

  

برنامج المعرض الفالحي والمیكنة 

 والصناعات الغذائیّة في دورته الرابعة

      

  2018.  04.  26الخمیس   

 االفتتاح 09: 00س  -

o الجمعیّةالسید رئیس  كلمة.   

o  السید مدیر المدرسة كلمة. 

o الشرفیّة الكلمات. 

   . زیارة أجنحة المعرض   :09.30 س 
  

  أنجع السبل لحمایة مزارع الحبوب من األمراض   :الندوة األولى:  10.00س             
  .نقاش+   CMA) الدكتور معز فخفاخ (الفطریّة                              

  

 .استراحة قھوة   .11:00س  -
-  

  .على جودة الحلیب تأثیر صیانة ومراقبة آالت الحلب -: الندوة الثانیة .11:15س 
  . )OEPالسید عبد السالم بوزمي (                                    

   ) OEP السید لطفي سعدون والسیدة رحمة الطبوبي( أھمیة ترقیم الماشیة    -    
   .نقاش         +

                            
  New Holland ) (تجربة تطبیقیّة في حش وربط القرط  12:00 س  -

 
  .فترة حّرة    13:00 س  -

                    
یمان  السیّدة إ : غرىالص تالحیوانا عندألمن الحیوي ا  - ةالندوة الثالث    : 14س   -

  .نقاش+  ) GIPAC(  شقرون شھیدالدبوسي والسید 
 

جمعیة خریجي (  ورشة صناعة الجبن و الیاغرت مع  حصة تذوق:   15:30س  -
 ).العلیا للفالحة بماطر المدرسة

 

 "الحضرة" عرض فني   : 18:00س  -
 

  2018.  04.  27الجمعة        

 :الندوة الرابعة : 09:00س  -
  . APIAممثل  : اإلطار القانوني الجدید لالستثمار في تونس -      

 

  .علي غریب  السید: وتكوین التعاونیات الفالحیّة آلیات بعث المشاریع -
   .مع نقاش وزارة التشغیل عن ممثل: البرامج النشیطة للتشغیل -
 

                           . استراحة قھوة :10:30س  -
 :الندوة الخامسة  :11:00س  -

 

 .)OEPالحسومي السید رضا ( .دور الھیاكل المھنیّة للنھوض بقطاع تربیة الماشیة  -
 .نقاش+  )OEPالحسومي السید رضا ( عن ممارسة الفالحة  لمذا یعزف الشباب -

 
 دلیل المشاریع اإلجتماعیّة في قطاع تربیة الماشیة   :الندوة السادسة  :11:45س  -

                .نقاش+ )OEP والسید عباس السعیدي السید قیس الجّمالي(               
 .فترة حّرة    12: 30 س  -

 
  . حّصة  تكوینیّة مع الھالل األحمر بماطر -           : 15:00  -

  .مع فوج الكشافة التونسیّة: فترة تنشیطیّة   -                       
  .فترة تنشیطیّة مع المصائف والجوالت -                       

 . )مربي أرانب , السید دمحم الصالح الدریدي( حصة تذوق للحم األرنب : 16:00س  -
-   
 .عرض استعراضي لمجموعة وردات ماطر - : 16:30س  -

 .األحالم عرض استعراضي لمجموعة -                             
  . مجموعة بساّم للكارتيعرض ل -                  

 
 .ألورغ الشاب صفوان الجوانياعازف مع  سھرة : 18:00س  -

                              

 2018.  04.  28السبت        

 

  یوم مفتوح للملحقین اإلعالمیین محلیّا وجھویّا  - : 09:00س       
  .) ESAMفزانيُ  السید عبد السالم (                         

  
الحلول , التحكم في كلفة الطاقة في الضیعات الفالحیّة  :الندوة السابعة   :10:00س  -

وأسامة وذرني عن جمعیة  ھاجر شبّاح عن مجمع الطرانتي( إلنتاج الطاقات البدیلة 
 .تالیامی

                           
 . استراحة قھوة :11س  -

 
 إلى  أمام المكتبة العمومیّةمن :  وفي الدّراجات مسابقة في العدو الریفي  .11:30 -

    .نحاسیّةلللفرقة ا عرض   مع بماطر ةالمدرسة العلیا للفالح
 

 .وائزو توزیع الج االختتامحفل :  12:30س  -
 




